NIEUWSBRIEF
40e jaargang nr. 4
Agenda
31 oktober
2 november
2 november
9 november
9 november
11november
14 november

vrijdag 7 oktober 2016

Oudervereniging overleg 20.00 uur
Groep 2 vrij
Lightwise actie Fietscontrole groep 5 t/m 8 fietsen mee naar school!
Nationaal schoolontbijt
Start schoolfruit
Studiedag alle leerlingen vrij
Informatieavond groep 8 19.30 uur
Nieuwe leerkracht groep 1-2
Vanaf 1 december start de nieuwe kleutergroep. Jacqueline
Spitteler zal deze nieuwe kleutergroep gaan begeleiden op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag zullen de
leerlingen uit groep 2 bij juf Marcella blijven.
Juf Jacqueline heeft al ervaring met het werken met groep 1-2 en
heeft veel zin om te beginnen!

Wij wensen haar veel succes en welkom in ons team!
Studieverlof Juf Rachel
Juf Rachel is gestart met een master SEN opleiding en heeft recht op een aantal dagen
studieverlof. Juf Renée zal deze dagen gaan vervangen en zal daarom de komende maanden de
donderdag om de week voor juf Rachel invallen.
Zwangerschapsverlof juf Katja
Juf Katja zal naar verwachting vanaf begin februari met zwangerschapsverlof gaan. De vervanging
voor groep 4 op maandag zal door juf Mijke worden gedaan. Zij zal deze periode fulltime gaan
werken. De vervanging voor groep 5 is nog niet geregeld. Achter de schermen zijn we hier hard
mee bezig. Zodra dit bekend is zullen de ouders van groep 5 hierover worden geïnformeerd.
Ziektevervanging juf Mariëtte
Zoals u wellicht al heeft opgemerkt is juf Mariëtte op dit moment in de ziektewet.
Zij zal de komende periode vervangen worden door Suzanne Hoogeveen,
moeder van Eric (groep 6) en Emy (groep 5). Wij zijn heel blij met deze vervanging!
Wet Werk en zekerheid
Als bijlage vindt u informatie over de Wet Werk en Zekerheid. Er wordt in deze brief beschreven
wat deze wet inhoudt en hoe de vervanging bij zieke leerkrachten geregeld wordt.

Website vernieuwd
Heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde
website. www.johannesschoolpijnacker.nl
U kunt hier alle relevantie informatie over de school
terugvinden. Ook de jaarkalender staat hierin vermeld.
Mocht u nog tips hebben of suggesties voor, laat het
ons weten!
Nieuws uit groep 8
De komende periode hebben de kinderen uit groep 8 de B8 Cito toetsen.
In tegenstelling tot de overige groepen krijgt groep 8 hun eerste rapport al op 18 november mee.
De 10 minutengesprekken zullen in de week daarna plaatsvinden. De ouders ontvangen hier nog
een uitnodiging voor. Op 14 november is er een informatieavond voor de ouders van groep 8
over de vernieuwingen binnen het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren.
Training Kurzweil
Afgelopen donderdag hebben een aantal kinderen uit groep 6 en groep 8 deelgenomen aan een
training van Kurzweil. Kurzweil is een computerprogramma voor kinderen met dyslexie of andere
ernstige lees- en spellingproblemen. Met dit programma kunnen gescande teksten worden
voorgelezen. Daarnaast kunnen de kinderen onder andere, net als bij Word, schrijfopdrachten
maken. De teksten die ze typen worden dan voorgelezen waardoor kinderen sneller horen of de
woorden die ze opgeschreven hebben wel kloppen. De kinderen zijn hard bezig geweest om de
basisvaardigheden van Kurzweil onder de knie te krijgen. Ze weten nu o.a. hoe ze teksten kunnen
laten voorlezen, hoe ze het woordenboek in het programma kunnen raadplegen en hoe ze
internetpagina’s kunnen laten voorlezen. Aan het einde van de cursus hebben alle kinderen zelfs
een echt diploma mogen ontvangen. De kinderen die de cursus hebben gevolgd kunnen nu aan
de slag op hun eigen laptop of de schoolcomputer. Zeker het lezen van lange teksten zal minder
lastig voor hen zijn.

GEZONDE SCHOOL
Schoolfruit
Ook dit jaar doen we weer mee met schoolfruit weken. Dit betekent dat vanaf 7 november de
kinderen drie keer in de week schoolfruit krijgen vanuit school. De leveringen lopen t/m week 15
(totaal 20 weken) De fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Deze dagen hoeven de
kinderen 20 weken lang geen fruit van thuis mee te nemen. Na deze weken zullen we onze
fruitdagen weer voortzetten met fruit van thuis mee te nemen.
Natuurlijk mogen de kinderen ook op de andere dagen fruit mee nemen!

Actie Lightwise: fiets mee naar school!
Ook dit jaar zorgen we er samen voor dat alle fietsen weer klaar zijn
voor de wintertijd en zo maken we met elkaar het verkeer steeds
veiliger. Op woensdag 2 november controleren de Lightwisehulpouders de fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op
verlichting, aan de hand van de ANWB-checklist. Als de fiets helemaal
in orde is, krijgt uw kind een goedkeuringssticker op zijn of haar fiets.
Dus alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: kom woensdag 2 november op de fiets!

Fiets inzamelingsactie
Naast de gelegenheid dat alle fietsen van de kinderen weer worden gecontroleerd is er dit jaar
nog een actie via de ANWB.
De ANWB zamelt op woensdag 2 november afgedankte fietsen in op de Johannesschool. De
Bond vindt dat elk kind in Nederland een fiets zou moeten hebben, want een fiets betekent
mobiliteit en vrijheid. In ons land leven ruim 60.000 kinderen onder de armoedegrens. In hun
gezinnen is meestal geen geld voor een fiets. Daarom heeft de ANWB het Kinderfietsenplan in
het leven geroepen. U doneert een afgedankte fiets, vrijwilligers knappen die op en de ANWB
zorgt ervoor dat de fiets via partners bij een kind terecht komt dat nog geen fiets heeft.
Inmiddels hebben 2000 kinderen een opgeknapte fiets gekregen, maar dat zijn er nog lang niet
genoeg. U kunt helpen door op woensdag 2 november tussen 9 en
11 uur uw oude fiets in te leveren bij het ANWB-vrijwilligersteam op het schoolplein van de
Johannesschool. Er is behoefte aan nog bruikbare fietsen voor kinderen vanaf 10 jaar met een
wielmaat van 24, 26 of 28 inch.

Wij gaan samen gezond ontbijten!
Een gezond ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 7 tot en met vrijdag 11
november 2016 vindt daarom de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op
2.720 basisscholen in het hele land zo'n 520.000 kinderen samen ontbijten. Op 9 november gaan
we dat ook op de Johannesschool doen. We maken hier een echt ontbijtfeestje van!
Ontbijt broodnodig
We doen mee aan Het Nationaal Schoolontbijt om het plezier en belang van een gezond ontbijt
te onderstrepen. Ontbijten geeft energie, levert belangrijke voedingsstoffen, helpt de stoelgang
en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. En het is natuurlijk is heel
gezellig om samen te ontbijten.
Ontbijtpakketten
Alle 2.720 deelnemende scholen ontvangen in de week van Het Nationaal Schoolontbijt hun
ontbijtpakketten via een bakker of supermarkt uit de buurt. Die pakketten zijn samengesteld
volgens de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en uitgebreider dan ooit: volkorenbrood,
tarwepuntjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, fruitstroop, vruchtenspread,
smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle yoghurt, biologische krokante muesli, halfvolle melk, thee,
mandarijntjes of appels en komkommers.
Lesmateriaal
Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook
leerzaam: met speciaal lesmateriaal ontdekken de kinderen waarom een goed
ontbijt zo belangrijk is. Dat lesmateriaal heeft Het Nationaal Schoolontbijt samen
ontwikkeld met het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de
Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie
Vereniging. Zij hebben ook hun handtekening gezet onder een Ontbijtconvenant,
waarmee ze samen in woord en daad de missie van Het Nationaal Schoolontbijt
steunen om het ontbijtgedrag van basisscholieren te verbeteren.
Gezonde School
Bovendien is Het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School, een
samenwerkingsverband tussen het RIVM, onderwijsraden, gezondheidsfondsen en
kennisinstituten. Gezonde school helpt scholen om structureel aandacht te besteden aan de
gezondheid van hun leerlingen.
Met een goed ontbijt bij de les!
Wie zijn schooldag begint met een gezond ontbijt kan zich beter concentreren. Natuurlijk is
ontbijten ook gezellig en leuk! Helaas ontbijten niet alle leerlingen even vaak of goed. Zullen we
dat samen verbeteren? Een gezond ontbijt is de beste start van de dag. Waarom?
1. Ontbijten geeft je energie
2. Ontbijten levert voedingsstoffen
3. Ontbijten helpt je stoelgang
4. Ontbijten houdt je op gezond gewicht
5. Ontbijten is lekker en gezellig

Nieuws van de Oudervereniging

voor meer plezier op school

Schoolfotograaf
Een paar werken geleden is de schoolfotograaf langs geweest en zijn alle kinderen weer keurig
op de foto gezet. De foto’s zijn afgeleverd en het zou fijn zijn als we volgende week alle
enveloppen weer terug op school hebben.

Ter herinnering contributie oudervereniging 2016-2017
Ook de financiën incl. begroting voor komend jaar zijn besproken. De contributie voor schooljaar
2016-2017 is ongewijzigd gebleven en vastgesteld op € 42,50 per leerling.
Deze contributie kunt u over maken naar bankrekeningnummer NL23INGB0003133094 t.n.v.
Oudervereniging VD RK Basisschool Johannes te Pijnacker o.v.v. de voor- en achternaam van uw
kind(eren). Wilt u deze bijdrage vóór 28 oktober 2016 overmaken? Bedankt alvast!

Spaaractie bij boekhandel Van Atten:

Opbrengst van de spaaractie :
€ 110,00 te besteden voor de
schoolbibliotheek
Bedankt hiervoor!

INGEZONDEN MEDELINGEN
Nieuws uit de parochie
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker
Bijbelzondag
Op zondag 30 oktober vieren we om 9:15 uur Bijbelzondag in de Joannes de Dooperkerk.
Pastor Bracco Gartner zal deze viering leiden en brengt een groot deel van zijn bijbelverzameling
mee. Ons kinderkoor Belle Noci luistert de viering op met eigentijdse liedjes.
Als je het leuk vindt om tijdens deze viering te helpen met bijvoorbeeld de
bijbels naar voren dragen, een stukje voorlezen of collecteren dan kun je
contact opnemen via onderstaand mailadres.
We hopen velen van jullie op 30 oktober te zien!
Werkgroep gezinsvieringen Pijnacker
Jessica IJszenga
bertenjessica@gmail.com
Patroonfeest Parochie Christus Koning
Binnenkort vieren wij het patroonsfeest van de Parochie Christus Koning (parochies van
Nootdorp/Pijnacker/Berkel/Bleiswijk en Bergschenhoek).
Dat gaat gebeuren in Bergschenhoek op zaterdagmiddag 19 november. Dit jaar hebben we voor
de familie/het gezin een middagvoorstelling voor de leeftijd van 4 tot 94 van dichter/ verteller
www.petervermaat.nl

